Bunkerroute met hoge toppen en verre
uitzichten 5 km
Start: ingang Zandvoortselaan
In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn veel bunkers te vinden, ongeveer 400. Deze route loopt langs verschillende
bunkers. Sommige zijn goed verborgen en zijn een woonplek voor vleermuizen, andere zijn juist goed te bewonderen.
Ze zijn in de Tweede Wereldoorlog door Duitsland gebouwd en onderdeel van de Atlantikwall. Dat was een enorme
verdedigingslinie van Noorwegen tot aan de Pyreneeën, aangelegd om een geallieerde invasie te voorkomen.

1. Loop via de toegangspoort bij de Zandvoortselaan de

Hier heeft vroeger een kanon gestaan. Deze had een ver

duinen in. Ga na 300 m via de brug het Noordooster-

bereik, tot de sluizen van IJmuiden en de kuststrook van

kanaal over.

Zandvoort. Bij helder weer kunt u 25 km ver kijken.
Nu is de bunker die hier ligt een veilige plek voor vleermui-

In het westen ziet u de huizen op de boulevard van Zand-

zen om te overwinteren. Denk aan de watervleermuis, de

voort. Het water dat onder u doorstroomt is al door het

grootoorvleermuis, de franjestaartvleermuis en de meer-

duin gezuiverd en gaat naar verzamelvijver de Oranjekom.

vleermuis

2. Ga het eerste pad linksaf, loop rechtdoor (niet bene-

3. Loop over het beton van de bunker via het pad schuin

den langs de oever). Na 400 m ziet u een poel liggen,

links naar beneden tot aan het zandpad langs de den-

die is onderdeel van de natuurvriendelijke oever. U

nenbomen. Ga op het zandpad linksaf (witte route).

maakt hier ook kans een ijsvogeltje te zien. Loop licht

Na 350 m het wildrooster passeren en meteen de eer-

omhoog, dan even iets naar beneden en u komt langs

ste afslag naar rechts. Daarna op de driesprong naar

een bankje. Na 30 meter ziet u aan uw linkerhand een

rechts (witte paaltjesroute). Na 100 m aan uw linker-

pad gemarkeerd met twee boomstronken, ga rechtsaf

hand is een bankje, waar u lekker kunt rusten. 50 m

het smalle pad op.

verderop komt u diverse (restanten van) bunkers tegen.

Op het struinpad komt u de vliegden tegen, deze heeft
enorme dennenappels. Na 50 m loopt u langs oude popu-

Hier ligt de bekende, in de volksmond genoemde, keuken-

lieren, met kans om een groene specht te zien en te ho-

bunker met drie schoorstenen. Dit was echter een voor-

ren. Hij maakt een lachend geluid.

raadbunker. In de bunker aan de overkant kunnen kinderen naar binnen lopen, pas wel op om niet het hoofd te

Na de ‘boomhut’ (takken op de grond tegen een boom)

stoten.

aan uw rechterhand en nog voor de grote eik bij het open
stuk, gaat u rechtsaf het struinpad in. Na een kleine zand-

4. Sla ter hoogte van de voorraadbunker linksaf en loop

vlakte gaat het pad omhoog, onder enkele populieren door,

langs bunker 38 het smalle pad omhoog. U komt op

tot aan het schrikdraad (staat geen stroom op). Ga het

de Rozenberg, dit is de hoogste duintop van het duin,

schrikdraad over of onder door, dan links af richting de

maar liefst 36 m hoog. Bijna boven ziet u links een on-

duintop. Dit is de Tonneblink.

genummerde bunker, op de top vindt u bunker 45.
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In de oorlog was dit een observatietoren om in de verte

In de maanden april en mei kunt u hier de nachtegalen

vijandige schepen te kunnen ontdekken. Bij helder weer

horen zingen en de meidoorns zien bloeien. In de maand

kunt u met een verrekijker de luchtverkeerstoren van

oktober hoort u de damherten in de verte knörren.

Schiphol en de Euromast in Rotterdam zien.
7. Loop rechtdoor tot aan het verharde klinkerpad. Sla
5. Loop naar beneden richting de volgende duintop, over

rechtsaf en ga na 10 m links omhoog het struinpad op,

een heuvel met zandkuil, volg het zandpad richting de

tot aan het rasterhek rond de ligusterstruiken. Houd de

Appelenberg van 35 m hoog. In het westen ziet u de

bosrand aan uw linkerhand en loop langs de omgeval-

kale witte populieren veroorzaakt door de ontlasting

len bomen tot aan de grote eiken. U ziet de

van de aalscholvers. Na 50 m loopt u dwars door een

Rozenberg aan uw rechterhand. Tussen deze eiken ligt

duinvallei. Volg het zanderige pad richting het dennen-

bunker 75 heel goed verscholen in de begroeide heu-

bos en houd dit dennenbos verderop aan uw linker-

vel.

hand. U komt bij de derde duintop, de Ezelenberg van

Let op: De bunkers zijn vaak begroeid of bedekt met

27 m hoog. Het pad buigt naar het westen, gaat gelei-

zand. Soms is het nodig om eromheen te lopen om

delijk naar beneden, negeer de steile afslagen. U loopt

een nummer te vinden.

nu in de richting van de zee.

Loop rechtdoor na deze bunker het struinpad af langs
de bunkers 66 en 65. Sla hierna rechtsaf langs bun-

6. Bijna aan het einde van dit struinpad is een iets ope-

kers 70 en 71. Loop onder de omgevallen boom (po-

ner stuk duinzand. Blijf het pad volgen, nu rechtdoor

pulier) door. Houd iets links aan tot de stenen muur van

door de bosschages en duindoorns. Na een kort klim-

bunker 55. Houd daarna rechts aan tot het onverharde

metje komt u op een driesprong uit, een verharde

pad en sla daar linksaf (aan uw rechterzijde ziet u bun-

weg. Volg een stukje de groene paaltjesroute en blijf

ker 34 liggen) naar de T-splitsing.

deze volgen tot aan het graspad vlak voor het Van der

Sla rechtsaf over de brug terug naar ingang Zand-

Vlietkanaal. Sla hier rechtsaf en volg het graspad. U

voortselaan.

loopt nu langs het deksel van een diepe waterwinput,
nummer 6. Aan uw linkerhand ziet u het Van der Vlietkanaal.
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